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2022-08-25
Invigning av minnesplats för Tim ”Avicii” Bergling
Östermalms stadsdelsnämnd bjuder in till invigning av minnesplatsen för Tim ”Avicii” Bergling den 1 september klockan 18.00 i Humlegården. Det blir tal, sång och musik med tolkningar av Aviciis låtar
och invigningsceremoni, och invigningen är öppen för allmänheten.
Konstverket till Tim Berglings minne heter ”Standing Waves” och är
skapat av konstnärerna Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin.
Verket består av tre unika, skulpturala former i rostfritt stål som rör
sig med hjälp av vindens kraft. Mer information och invigningsprogrammet finns på stadens webbplats Minnesplats Avicii - Stockholms stad (start.stockholm).
Gasverksdagen
Lördag 3 september klockan 11:00-16:00 är det dags för Gasverksdagen. Evenemanget arrangeras av Stockholms stad tillsammans med
CA Fastigheter och verksamheterna i gasverksområdet. Delar av gasverksområdet öppnas upp och det kommer erbjudas aktiviteter för
stora som små. Östermalms stadsdelsförvaltning finns i tältet tillsammans med Exploateringskontoret och CA Fastigheter, där vi berättar om utvecklingsarbetet av Norra Djurgårdsstaden. På webbplatsen Gasverksdagen (gasverket.se) finns information.
Hela Stockholm plockar skräp
Den 17 september deltar Stockholms stad i Håll Sverige Rents kampanj Hela Sverige plockar skräp. Alla som vill, privatpersoner såväl
som organisationer, är välkomna att engagera sig genom att plocka
skräp, ensamma eller i grupp. Man kan själv anmäla sig via webbplatsen Håll Sverige Rent (hsr.se) och beställa ett kostnadsfritt
skräpplockarpaket med påsar och handskar. Östermalms stadsdelsförvaltning uppmuntrar invånare att plocka skräp genom att sprida
information om kampanjen i sociala medier. Våra entreprenörer tar
hand om det skräp som deltagarna plockat och samlat i påsar eller
säckar. Webbplatsen är Hela Stockholm plockar skräp - Stockholms
stad (start.stockholm).
Invigning av Hjorthagens seniorbostäder
Den 29 augusti klockan 10:00-12:00 är det invigning av Hjorthagens
seniorbostäder. Micasa Fastigheter inviger det nya seniorboendet och
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förvaltningen kommer vara på plats för att informera, fånga upp önskemål på innehåll i aktiviteter samt visa lokalerna för aktivitetscentret som öppnar i oktober. Äldreborgarrådet Erik Slottner och ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd Andréa Hedin deltar vid invigningen.
Arbetet med Karlavägens mittstråk
Arbetet med Karlavägens mittstråk pågår och den 18 augusti genomfördes syn av den första etappen. Dränering är på plats, staketen
är uppe och en förbättringsmålning har utförts. Den första etappen av
sju på Karlavägen är därmed klar och nu fortsätter arbetet med nästa
etapp.
Genomgångsbostäder för nyanlända Ekhagen
Bygglovet för genomgångsbostäderna i Ekhagen överklagades till
Länsstyrelsen som 30 juni avslog samtliga överklaganden. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som den
21 juni tillfälligt upphävde bygglovet. I dagsläget är det oklart när
byggarbetet kan påbörjas. Mer information finns på stadens webbplats Genomgångsbostäder i Ekhagen - Stockholms stad (socialtstod.stockholm).
Sommarcenter för ukrainska barn
Sommarcentret är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
föreningen Beredskapslyftet, Östermalms stadsdelsförvaltning och
Tekniska muséet. Verksamheten, som initierats av Beredskapslyftet,
syftar till att ge ukrainska barn som kommit till Sverige med anledning av kriget, en meningsfull, rolig och trygg sommar och genom
initiativet har man också skapat arbetstillfällen för tio ukrainska
vuxna. Verksamheten har varit igång från 5 juli till och med 12 augusti. Drygt 100 barn har varit inskrivna och vid styrgruppsmötet som
genomfördes den 11 juli fick förvaltningen höra om en verksamhet
med glada barn och många roliga aktiviteter. Bland annat hade de,
utifrån barnens önskemål, besökt Skansen och scouterna skulle
komma på besök. Initiativet uppmärksammades i SR P4 och går att
lyssna på via följande länk: P4 besöker aktivitetscentret på Tekniska
muséet.
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Strandvägen
För att förebygga ordningsstörningar och trafikproblem på och vid
Strandvägen har Trafikkontoret inför sommaren satt upp farthinder i
båda färdriktningar, rullande rödljus under helger och permanenta,
tidsinställda bommar till parkeringarna längs med kajen. Det har
dock förekommit en del skadegörelse på bommarna, vilket åtgärdats
löpande av Trafikkontoret. I juni delade förvaltningen ut vykort med
information om åtgärderna som återkoppling till näringsidkarna
längs med kajen, vilket var uppskattat.

